
 

 

Warszawa, 05.09.2019r.  

 

Szanowni Sympatycy P.S.B „BIOPOL” 

 

W imieniu Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Bioterapeutów ”BIOPOL”, 

zapraszam Państwa na: 

1). Jesienny Zjazd naszego Stowarzyszenia w dniach 18-20.10.2019r. 

      i z dużym wyprzedzeniem na: 

2). Jubileuszowy Zjazd 30-lecia P.S.B. „BIOPOL”, który jest zaplanowany 

w dniach 22-24.05.2020r. 

Obydwa Zjazdy odbędą się tradycyjnie w ośrodku Rewita WDW Rynia, 

ul. Wczasowa 59, 05-127 Białobrzegi. 

 

W programie Zjazdu Jesiennego, który załączamy, umieściliśmy ciekawe 

wykłady dotyczące naturoterapii, medycyny, radiestezji i bioterapii. Gwarantujemy 

również wspaniałą zabawę podczas muzykoterapii i niesamowitą atmosferę, która 

zawsze się wytwarza w czasie naszych Zjazdów. Zaczynamy w piątek 18.10.2019r. 

zakwaterowaniem od godz. 17-tej. 

Cena noclegów i posiłków jest identyczna jak w maju br. Zakwaterowanie 

mamy w budynku głównym w pokojach 2 osobowych. Koszt noclegu dla jednej 

osoby w pokoju dwuosobowym za dobę wynosi 106,00 zł ze śniadaniem, przy 

wykorzystaniu pokoju przez dwie osoby. Obiad kosztuje 40,00 zł, a kolacja 

20,00 zł. Prosimy o zapoznanie się z programem opłat oraz o wpłatę za dokonane 

rezerwacje do dnia 04.10.2019r.  
Po tym terminie nie gwarantujemy możliwości zapewnienia Państwu noclegu 

i wyżywienia. 

 

Z okazji Jubileuszowego Zjazdu 30-lecia P.S.B. „BIOPOL”, Ci z Państwa, którzy 

podejmą decyzję o wstąpieniu do Naszego Stowarzyszenia i do dnia 19.10.2019r. 

złożą Deklarację Członkowską, (jest w załączeniu lub na stronie 

http://www.psb-biopol.pl/), zostaną zwolnieni z opłaty wpisowej 80,00 zł i ze składek 

Członkowskich do końca 2019 roku. 

Byłoby idealnie, abyście Państwo odezwali się do nas w jakiejkolwiek formie: 

telefonicznie lub mailowo, i zgłosili swoje zainteresowanie przedstawioną 

propozycją oraz zadeklarowali swoją obecność na Jubileuszowym Zjeździe 

zapewniając sobie w ten sposób miejsce przy wspólnym uroczystym stole 

i ewentualny nocleg w hotelu. 

 

http://www.psbbiopol.pl/


Nie znamy jeszcze cen noclegów i posiłków, które będą obowiązywały w maju 

2020r, ale mamy obiecane najniższe możliwe stawki. Podamy je w osobnym piśmie 

na ponad miesiąc przed Zjazdem Jubileuszowym. 

 

Wzorem ubiegłego roku, zapraszamy na Spotkanie Wigilijne, które odbędzie 

się 14 grudnia 2019 roku (sobota) o godzinie 15.00 w Warszawie, w Centrum 
Handlowym Land, Land B, 1 piętro, sala nr 218, Klub „Hand to Hand” 
ul. Wałbrzyska 11, (metro „Służew”). Prośba, aby przynieść ze sobą jakieś "co 

nieco" na wspólny stół wigilijny. Zapewniamy kawę, herbatę, napoje zimne i miłą 
atmosferę. 

Prosimy o potwierdzenie udziału  telefonicznie do dnia 10 grudnia, do 
Prezesa Waldemara Wodzyńskiego, tel. 601 242 028 o powziętej decyzji 
przyjazdu na naszą Wigilię. 

 
 

Przypominamy, że na Zjazd możecie Państwo śmiało zaprosić swoich znajomych 

zainteresowanych szeroko pojętą bioterapią, radiestezją i naturoterapią. 

 

 

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: 
 

  601 242 028 – Prezes - Waldemar Wodzyński, 

  501 382 164 – Sekretarz - Agnieszka Smieszkoł, 

  606 731 281 – Skarbnik - Barbara Garbarczyk. 

 

e-mail: biuro@psb-biopol.pl 
 

http://www.psb-biopol.pl/ 

 

 
 

Serdecznie pozdrawiamy i oczekujemy Państwa na Zjeździe !  

 

 

Za Zarząd P.S.B „BIOPOL” 

 

Prezes Waldemar Wodzyński 

 

 

 

 

Niech myśl Paulo Coelho zapisana w „Alchemiku” stanie się dla nas kreatywną siłą 

we wspólnym działaniu:  

„I kiedy czegoś gorąco pragniesz, to cały wszechświat sprzyja potajemnie 

twojemu pragnieniu.” 

 

mailto:biuro@psb-biopol.pl
http://www.psb-biopol.pl/
http://lubimyczytac.pl/autor/14849/paulo-coelho
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/35932/alchemik

